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Zadeva: odpravek sklepa – predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2009 
 
Svet Četrtne skupnosti Center je na svoji 21. seji , 12. maja 2009, obravnaval predlog Odloka o rebalansu 
proračuna MOL za leto 2009  in sprejel  
 
SKLEP: 
Svet Četrtne skupnosti  Center se je seznanil s predlogom Odloka o rebalansu proračuna  MOL za leto 
2009. Mnenja in stališča izražena v razpravi so bila za in proti sprejemu tako pripravljenega rebalansa. 
Zato je Svet Četrtne skupnosti sklenil, da Mestnemu svetu MOL posreduje vsa, v razpravi izražena 
mnenja in stališča: 

- Ljubljana je prestolnica Slovenije, kulturno, univerzitetno in znanstveno središče, zato mora 
proračun slediti tem prioritetam, ne pa, da bo Ljubljana glede na potrošniško naravnanost 
projektov in zadolževanje izgubila svojega duha, lokalno pripadnost, zdravo tekmovalnost in bo 
samo kopica ljudi – potrošnikov - brez možnost uživanja drugih dobrin in vrednot.   

- Predlog rebalansa MOL za leto 2009 ne odraža trenutne recesije, naravnan je izrazito 
potrošniško, dolgoročno pomeni tudi breme za bodoče generacije, tako finančno kot vsebinsko. 

- Prav tako predlog rebalansa MOL za leto 2009 dolgoročno ni razvojno perspektiven, čeprav so 
snovalci imeli priložnost in možnost selekcije projektov, glede na finančne razmere v svetu in 
Sloveniji. 

- Naravnan je v škodo prestolnice, ker ne upošteva za človeka pomembnih vsebin - kulture, sociale, 
zdravstva in ekologije, ne vzpodbuja znanja in učenja, ki sta temelj za razvoj in nova delovna 
mesta, ampak vzpodbuja potrošništvo, ki človeka ne sili k razvoju. 

- Ker je bilo veliko projektov MOL  zastavljenih v času pred recesijo, vztrajati pri njih sedaj pa ni 
modro, bi morali redefinirati poglede (določiti prioritete) in nekatere projekte odmakniti v 
prihodnost (npr.: projekt kartice Urbana ne prinaša nobene dodane vrednosti, Ljubljana bi 
trenutno lahko shajala brez nje). Pomembna je transparentnost pri pridobivanju vseh virov in 
porabi sredstev. Neodgovorno pa je s figo v žepu upati na meglene obljube države, da bo 
Ljubljani zagotovila odvzeta sredstva in se na ta račun zadolževati. 

-  Kljub situaciji v kateri smo pa vsak proračun predstavlja neko varnost. Zato se morajo programi 
na področju zdravstva, izobraževanja, socialne varnosti, kulture, športa, komunalnega urejanja 
mesta in ekologije ter posledično kakovosti bivanja, izvajati v neokrnjeni obliki. 

- Če pogledamo samo Četrtno skupnost Center ne gre zanikati, da se je že marsikaj spremenilo in 
to na boljše, tako na področju urejenosti mestnega središča kot tudi pri sodelovanju četrne 
skupnosti s pristojnimi organi mestne uprave.Tudi predlog rebalansa dokazuje, da bodo 
aktivnosti tekle naprej praktično na vseh področjih, kar bo vsekakor prispevalo k boljši kakovosti 
življenja v Centru.  
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